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Списък на използвани съкращения 

БЧК – Български Червен кръст 

ДЕРБАК - Доброволен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи 

ДОИ – Държавни образователни изисквания 

ЗБУТ – Здравословни и безопасни условия на труд 

ЛПГ – Лесотехническа професионална гимназия 

МАЕ - Младежки авариен екип 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

НЕРБАК - Национален екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи 

НУЛЦ на БЧК – Национален учебно-логистичен център на БЧК 

ПБЗН - Пожарна безопасност и защита на населението 

ПГ – Професионална гимназия 

ПГСАГ – Професионална гимназия по строителство, архитектура и 

компютърни науки 

ПГТЕ – Професионална гимназия по техника и електротехника 

ПМПГ – Природо-математическа профилирана гимназия 

РЗИ – Районна здравна служба 

СУ – Средно училище 

ФСПГ – Финансово-стопанска професионална гимназия 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

„Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“, Монтана, реализира 

проект „Безопасност за нашите деца“ по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № 118737/03.09.2019 г., проект Системен код: ROBG - 461, финансиран по 

Програма Интеррег V-A Румъния-България.  

Настоящият доклад е разработен от Джънкшън България ЕООД по поръчка на 

организацията и представя основни резултати от планираното и осъществено 

проучване в областта на предотвратяване и управление на риска от наводнения 

и пожари в област Монтана. Проучването има за цел да предостави информация 

за текущата ситуация в целевия трансграничен регион и целевите 

институции в областта на управлението на риска при природни бедствия, и 

по-специално при наводнения и горски пожари в средните училища.  

Основните задачи на изследването, съобразно целта му, бяха свързани с 

проучване и анализ на: 

• Текущото състояние на управлението на риска при природни бедствия 

и аварии, в частност при наводнения и горски пожари 

• Моделите на поведение на учениците и учителите при кризисни 

ситуации, нивото им на подготовка по отношение на реакцията в такива 

случаи 

• Подготовката на учителите и учениците за оказване на първа помощ 

• Принципи на доброволчеството в България и нагласата сред учениците 

и учителите за доброволчество, добри практики в другите европейски 

страни 

• Разглеждане и анализ на нивото на взаимоотношения между 

училищните институции, службите за гражданска защита, пожарна 

безопасност, БЧК и други относими към тематиката на проекта. 

Проучването беше осъществено на територията на област Монтана в периода 

октомври-декември 2019 г. Основните етапи, през които премина планирането и 

реализирането на проучването бяха както следва: 

• Подготовка на проучването: провеждане на кабинетно проучване, 

разработване на инструментариум, логистика и подготовка на теренното 

изследване 

• Теренно проучване: провеждане на качествено и количествено 

проучване сред целевите групи, посещения на място във всяко училище 

• Докладване: анализиране на събраната информация и представяне на 

доклад за област Монтана с обем 30 стр. на български, английски и 

румънски език. 

http://www.interregrobg.eu/


 

 

                www.interregrobg.eu 4 

Проучването обхвана учениците и учителите от 10 училища от гимназиалния курс 

в област Монтана. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

2.1. ОСНОВНИ МЕТОДИ  

В хода на осъществяване на проучването бяха използвани както качествени, така 

и количествени методи с оглед получаване на информация от различни 

източници и от различни групи респонденти. Това позволи включване както на 

професионалисти, така и на учители и ръководители. 

Проучването беше осъществено на база на следната методологическа рамка: 

• Кабинетно проучване – вторичен анализ на информация от регулативни 

и нормативни документи, планове на училищата, доклади за 

доброволчеството и др. 

• Количествено проучване чрез анкети за самостоятелно попълване (виж 

приложение 1), проведени сред ученици от 8 до 12 клас в 10 училища в 

област Монтана. Училищата и анкетираните ученици са избрани на 

принципа на случайната извадка, като на всяко училище, съответно 

ученик е осигурен еднакъв шанс да попадне в нея. В процеса на 

събиране на информация са спазени всички етични принципи при 

интервюиране на деца1. Не са събирани лични данни на учениците. Те 

са попълнили самостоятелно анкетите и са имали право да откажат 

участие в проучването. Данните бяха обработени единствено съвкупно, 

без да се анализират на индивидуално ниво, т.е. за всяко отделно дете. 

В този смисъл се гарантира анонимността на участниците. 

• Качествено проучване сред директори и учители в десетте училища в 

областта. Бяха проведени дълбочинни полу-структурирани интервюта, с 

предварително разработено ръководство за интервю (виж приложение 

2). 

2.2. ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Общият брой на учениците, участвали в проучването, е 339. Разпределението по 

пол е приблизително по равно – 49,4% момчета и 50,6% момичета, което отговаря 

на демографската картина в областта за тази възрастова група (Графика 1). 

                                                 
1 https://junction.bg/bg/75975 

http://www.interregrobg.eu/
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Графика 1 Разпределение по пол 

 

На графики 2 и 3 са показани разпределенията по класове и училища. 

Половината от попълнилите анкетата ученици са от 9 и 10 клас. По брой 

попълнени анкети ПМСАГ – Монтана се откроява на фона на останалите училища. 

Графика 2 Разпределение по класове   Графика 3 Разпределение по училища 

3. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основните резултати от проучването са представени в областите, дефинирани 

като задачи и свързани с това какво е обучението, което се осъществява за 

справяне с природни бедствия в училищата, до колко това обучение води до 

формиране на умения за справяне с кризисни ситуации, дали учениците участват 

в доброволчески инициативи и каква е нагласата им към доброволчеството 

въобще. Също така, резултатите представят до колко тези теми са резултат от 

взаимоотношения с различни институции, ангажирани с защита на населението 

при бедствия. 

 

 

Мъж
49,4%Жена

50,6%

Пол

8 клас; 
18%

9 клас; 
23%

10 клас; 
28%

11 клас; 
14%

12 клас; 
17%

3%

8%

9%

9%

9%

10%

11%

12%

12%

18%

Бойчиновци

7 СУ Й.Радичков Монтана

ПГ Лом

ФСПГ - Монтана

СУ Отец Паисий Лом

Монтана ПМПГ

ПГТЕ Монтана

СУ Иван Вазов Вършец

Берковица Лесотехническо

ПМСАГ Монтана

Училище
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3.1. ОБУЧЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 

3.1.1.  НОРМАТИВНА РАМКА  

Политиките, мерките и действията за справяне с бедствия и аварии в системата 

на училищното образование са регламентирани в Закона за защита при 

бедствия2, приет през 2006 г. Според чл. 16, ал. 1 от този закон „В системата на 

народната просвета и във висшите училища се провежда обучение за защита при 

бедствия и за оказване на първа до лекарска помощ“. В ал. 3 на същия член е 

постановено, че „Министърът на образованието, младежта и науката след 

съгласуване с министъра на вътрешните работи утвърждава програми за 

обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и 

планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния 

персонал и учителите в системата на народната просвета.“ 

В Правилника за устройството и дейността на МВР3, чл.62 се регламентира 

превантивната дейност по чл. 17, ал.2, т. 1 от Закона за министерството на 

вътрешните работи4, която включва и подпомагане на обучението по защита при 

бедствия в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно 

този член МВР подпомага органите на изпълнителната власт при изпълнение на 

функциите им по защита при бедствия и предлага насоки за обучението по 

защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации и участие в 

разработването на програми за обучение, учебни материали и помагала.  

В Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г.5 се предвижда 

включване на основните принципи, цели и дейности, свързани с намаляване на 

риска от бедствия в програмите за обучение на всички възможни нива и 

осигуряване на равен достъп. Последната указва, че образованието и обучението 

следва да придобият комплексен характер, обхващащ усилията на 

компетентните отговорни институции с гаранции за придобиване на нужните 

знания и умения. Съществено внимание следва да се отдели на прилагането на 

съвременни методи за предаване на знания и умения, като се насърчава 

изпълнението на програми за оценка на риска и готовност при бедствия в 

системата на средните и висшите училища. 

В Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г.6 е посочено, че 

министърът на образованието утвърждава програми за обучение, инструкции, 

указания и други за детските градини и училищата и типови планове за обучение 

и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в 

системата на народната просвета. В допълнение, чрез регионалните си звена той 

                                                 
2 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540282 
3 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136265362 
4 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136243824 
5 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=894 
6 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=899 

http://www.interregrobg.eu/
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контролира провеждането на подготовката и обучението на ръководния 

персонал, учителите и помощен персонал за действие при бедствия, след 

съгласуване със съответните регионални звена на МВР. 

Според проект на МОН от 2015 г. за „Инструкцията за провеждане на обучение 

за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата 

на народната просвета.“ 7 съгласно Проекта на Инструкция за провеждане на 

обучение за защита при бедствия и за оказване на първа до лекарска помощ в 

системата на народната просвета, обучението на учениците се осъществява чрез 

възможностите на учебното съдържание, определено с ДОИ, както и в часа на 

класа.  

Друг подзаконов акт, който установява държавният образователен стандарт в 

областта на защитата при бедствия, аварии и катастрофи е Наредба № 13 от 

21.09.2016 г.8 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. В чл. 11, ал. 1 от наредбата, темата „Защита на населението при 

бедствия и аварии и оказване на първа помощ“ е включена сред общо 9 

тематични области, обучението по които трябва да се провежда в часа на класа. 

В приложение 5 към наредбата е указано, че обучението по тази тема се 

провежда, като в VIII, IX и X клас са предвидени по 5 часа годишно, а през XI и 

XII клас – по 3 часа. Според Наредба № 13 защитата на населението при бедствия 

и аварии и оказване на първа помощ е част от гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование. 

Горепосочените разпоредби уреждат правата и задълженията на участниците в 

системата на образование по провеждане на обучение, насочено към 

предоставяне на знания и формиране на умения за поведение при пожари, 

бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки 

и първа до лекарска помощ. От разпоредбите става ясно, че в България, 

обучението за действия при бедствия, аварии и катастрофи е необходимо да се 

осъществява във всички училища.  

3.1.2.  ПРАКТИКА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

Текущото състояние на управлението на риска при природни бедствия и аварии, 

в частност наводнения и горски пожари е свързано с начина по които се планира 

и реализира подготовката и обучението на учениците и учителите.  

На първо място процесът е свързан с планиране на дейностите по защита. Във 

всички изследвани училища има разработени планове за защита при бедствия и 

аварии. Те се разработват в началото на учебната година и съдържат 

информация относно планираните мерки и отговорните лица за прилагането им. 

В част от училищата има изградени нови системи за сигнализиране, а в други 

                                                 
7  http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5891 
8  https://www.mon.bg/upload/2332/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf 

http://www.interregrobg.eu/
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такова действие предстои, като зависи от планираните ремонти в част от 

училищните сгради. 

На второ място е реализирането на обучение по прилагане на тези мерки. Според 

интервюираните директори прилагането на мерките на практика и обучението на 

учениците за реакция при бедствия и аварии е по-съществено, защото води до 

формиране на умения и учениците и учителите. Според посочена вече 

нормативна рамка при обучението за придобиване на основно образование се 

осигуряват основни познания за рисковете от бедствия и за начините на 

поведение и действие. На практика такова обучение се провежда във всички 

изследвани училища. 9 от 10 анкетирани ученици декларират, че в тяхното 

училище има такова обучение (Графика 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обученията по посочените теми се осъществяват в час на класа, в рамките на 

специализирани учебни предмети в професионалните гимназии и като 

практически занятия за проиграване на ситуации на евакуация. 

Резултатите от проучването показват, че предпочитаната форма на обучение е в 

час на класа, в някои случаи съчетано с други учебни предмети – ЗБУТ, биология 

и др. (Графика 5). 

  

Да
87%

Не
13%

Графика 4 Наличие на обучения за справяне с природни бедствия в училище 
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Графика 5 Учебни часове за провеждане на обучение за справяне с природни бедствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучението в час на класа по посочените теми за гражданска защита се 

осъществява от класните ръководители, като за темите, предвидени в област 

безопасност се отделени 5 часа. Учителите се подготвят самостоятелно за 

преподаване на темите, като имат материали, търсят информация в интернет, 

подготвят презентации. Директорите споделят, че не винаги те са наясно с 

темите и вероятно това води до частична липса на постоянен интерес у децата. 

Освен това темите изискват по-скоро показване, практически занимания, 

отколкото лекционна и презентационна форма. В част от професионалните 

училища, които имат специалности свързани със строителство и лесовъдство се 

изучават теми, свързани с реакция при бедствия и аварии и в рамките на плана 

за професионално обучение. 

Най-разпространените и използвани форми на обучение остават урочните, 

посочени от над 2/3 от анкетираните ученици. (Графика 6) 

Час на класа
73%

Час на класа в 
комбинация с други 

предмети (ЗБУТ, 
Биология и ЗО, 

География и 
икономика, ФВС) и 

извънучебни дейности
4%

Няма
1%

Без отговор
17%

Друго
5%
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Графика 6 Най-често използвани форми на обучение 

 

Тези данни потвърждават мненията на директорите и учителите, че практически 

занимания както в класните стаи така и извън училището се провеждат по-рядко 

от традиционното лекционно преподаване от страна на учителя. 

Директорите споделят и мнение, което е и препоръка относно разнообразяване 

на обучението и е свързано с представяне на темите от професионалисти, които 

работят и са ангажирани с темите за безопасност и реакции при бедствия и 

аварии. Споделена е и добра практика по представяне на темите от подготвени 

специалисти, включително родители. 

 

 

 

 

 

 

Според част от интервюираните, понякога обучение се осъществява и в Център 

за гражданска защита в Монтана. Данните показват, че тези обучения на място 

са по-интересни за учениците.  

При по-образен и интересен подход и при 
квалифициран човек, който ги представя, на децата 
им е интересно. Добре е такъв човек да участва в 
занятията и да им представи филмче, ще гледат с 
интерес. (Интервю, директор) 
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На трето място е реализирането на практически форми за евакуиране, чрез които 

се осъществява както подготовка, така и своеобразна проверка на уменията, 

което и посочено в чл. 5, ал. 3 от проекта на инструкция „Обучение се извършва 

и в практически занятия, свързани с изучаване и прилагане на плана за защита 

при бедствия на пребиваващите“. Четирима от пет анкетирани ученици 

потвърждават, че такива практически занятия се провеждат (Графика 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните показват, че над половината училища в региона провеждат практически 

обучения два пъти годишно, по веднъж на учебен срок (Графика 8). 

Графика 8 Честота на практическите занятия 

 

Данните показват, че обученията се провеждат по сходен модел във всички 

училища. Според интервюираните, учителите се уведомяват и те имат нагласа 

да осъществят упражнението по евакуация, докато учениците не са 

информирани и се очаква да действат според това доколко са подготвени да 

напуснат сградата спокойно и да следват инструкциите. Инструкциите включват 

24%

56%

4%

16%

Веднъж в рамките 
на учебната 

година

Веднъж в рамките 
на учебен срок

Друго (моля, 
пояснете)

Не знам/не мога 
да отговоря

Колко често имате практически занятия?

Графика 7 Наличие на практическо обучение в училищата 

Да
80%

Не
20%
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„как се излиза от сградата, на какво разстояние трябва да бъдат, къде да 

се построят, колко време да останат и др.“ (Интервю, директор) 

 

 

 

По интересни за учениците са упражненията с участие на специалисти от 

пожарна безопасност, но те се случват не винаги, според интервюираните и 

зависят от наличните възможности. 

По отношение на наличните материали за подготовка на учителите, в част от 

училищата споделиха, че имат такива на хартиен носител и ги предоставят на 

учителите, ако поискат. Част от директорите, обаче направиха препоръки 

относно това програмите и часовете да бъдат ориентирани по-конкретно към 

училището и района където се намира, а не да бъдат еднакви за всички.  

Данните от направеното проучване показват, че в училищата се осъществяват 

всички изискуеми форми и методи за обучение по справяне с бедствия и аварии. 

Това води до информираност на учители и ученици по основните теми, но 

липсата на атрактивни форми на поднасяне на материали и малкото посещения 

в институции и практически занимания поставя въпроса за това доколко са 

налице умения за справяне в такива ситуации. 

3.2. НИВО НА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИСНИ 

СИТУАЦИИ 

Моделите на поведение на учениците и учителите при кризисни ситуации, както 

и нивото им на подготовка по отношение на реакцията в такива случаи се 

определят от степента на информираност, подготвеност и интерес. 

3.2.1.  НИВО НА ИНФОРМИРАНОСТ 

Нивото на информираност на учениците по теми, свързани с основни жизнени 

показатели, слънчев и топлинен удар, извънредни ситуации и индивидуални 

средства за защита е високо, като над 35% от учениците декларират, че имат 

цялата им необходима информация (Графика 9). 

  

Това е изключителна важно за здравето и живота на децата. 
Не бива да се подценява, макар че се случва понякога. Не бива 

да бъде формално.(Интервю, директор) 
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Данните от проучването сред ученици показват, че те се чувстват добре 

подготвени по предложените теми за защита при бедствия и аварии. Прави 

впечатление, че най-добре се познава единния телефон за спешни повиквания 

112, както и поведението при пожари и природни бедствия и промишлени 

аварии.(Графика 10) 

Графика 10 Степен на подготовка по различните  

 

Повечето училища не споделят за събития, които да са налагали прилагане на 

знанията на практика. Само в две от изследваните училища са се случвали 

събития, които са довели да необходимост от реакция при аварии. Според 

15%

14%

12%

15%

15%

6%

4%

5%

5%

4%

14%

18%

14%

15%

19%

11%

12%

12%

8%

5%

24%

20%

19%

18%

18%

24%

17%

16%

22%

13%

18%

16%

23%

20%

15%

19%

26%

25%

19%

15%

28%

32%

32%

33%

33%

39%

40%

43%

47%

63%

Единна спасителна система

Поведение при обгазяване

Институции, свързани със защита при пожари, 
бедствия и извънредни ситуации

Значение на психологичната помощ при пожари, 
бедствия и извънредни ситуации

Поведение при наводнения, оказване на първа помощ 
при удавяне

Поведение и действия при бедствия, рискови за 
населеното място

Видове знаци и сигнали за безопасност, използвани в 
различни по предназначение обекти

Евакуация, спасителни дейности при промишлени 
аварии и природни бедствия

Безопасно поведение при пожари и използване на 
средства за първоначално гасене на пожари

Ред за подаване на сигнали за опасност на единния 
европейски номер за спешни повиквания 112

Изобщо не съм подготвен 2 3 4 Напълно съм подготвен

Графика 9 Степен на информираност 

23%

12%

16%

12%

12%

9%

10%

13%

7%

18%

20%

15%

14%

13%

12%

15%

15%

11%

17%

18%

22%

20%

25%

22%

17%

17%

21%

14%

19%

15%

21%

17%

22%

22%

18%

23%

27%

31%

32%

33%

33%

35%

36%

38%

39%

Епидемии, пандемии и епизоотии

Промишлени аварии

Поразяване от електричен ток - възможни 
причини и оказване на първа помощ

Колективни средства за защита на 
населението

Пожари-горски и полски

Индивидуални средства за защита - видове, 
използване

Извънредни ситуации, предизвикани от 
злонамерени действия

Слънчев и топлинен удар - признаци, 
оказване на първа помощ

Основни жизнени показатели-съзнание, 
дишане и кръвообращение, измерване на …

Нямам информация 2 3 4 Имам цялата необходима информация
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директорите на тези училища учениците са се справили с проблема. Фактор за 

това справяне е била добрата подготовка на преподавателите и организацията, 

която е била създадена. 

Въпреки декларираното високо ниво на подготовка на учениците, част от 

директорите на изследваните училища изказват съмнения относно нивото на 

подготовка, което според тях е предимно теоретично и не гарантира безопасно 

поведение в случай на реален риск. 

 

 

 

 

Освен това, част от директорите споделят загриженост относно това доколко са 

създадени всички необходими условия за гарантиране на безопасност. Тези 

теми често се свързват със старите училищни сгради, наличието на финансови 

възможности, подготовката на учителите, малкия брой часове, наличните 

материали за подготовка и симулационни игри. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.  НИВО НА ИНТЕРЕС  

За близо ¾ от анкетираните ученици обучението за справяне с бедствия и аварии 

е интересно, а над половината го намират за много интересно. На обратния 

полюс са едва 9%, според които това обучение не е интересно (Графика 11). 

Разликата е значителна, дори и ако допуснем известно завишаване на 

позитивните, социално приемливи отговори. Това показва, че темите 

предизвикват интерес и това е добра база за развитие на практически 

ориентирани програми и методи за представяне. 

Ние правим каквото можем, но не съм сигурен, че са подготвени 
учениците. 5 часа в час на класа съвсем не са достатъчно. Но 
пък и училището не може да прави всичко. (Интервю, 

директор) 

Училищната безопасност е много сериозен проблем, той е 
финансов. Вижте колко входа има училището, преди заключвах 
централния вход, но децата прескачаха, което беше опасно. 
Едно училище не може да се справи само с делегирания бюджет. 
Стратегиите и плановете са задължителни, в тях трябва да 
става дума за развитие, а няма достатъчно деца и от тук и  
финансиране, желанията са едно, но реалностите са други. 

(Интервю, директор) 
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Графика 11 Степен на интерес към обучението, свързано с природни бедствия 

 

В този смисъл е важно да се разгледат техните препоръки, които са в унисон с 

мненията на директорите и учителите. Според тях разнообразяването на учебния 

материал с повече презентации и практически занимания, посещението на място 

на оторизираните служби (пожарна, гражданска защита) са стъпки в посока 

постигане на общото пожелание „Да бъде по-интересно“. 

Графика 12 Препоръки към обучението за справяне с природни бедствия 

 

Нивото на информираност на учениците по предлаганите теми за защита при 

бедствия и аварии е високо. Подобна е ситуацията с наличието на интерес към 

тези теми, което би трябвало да се използва с оглед разнообразяване на 

преподаването чрез повече презентации и практически занятия.  

3%

6%

20%

19%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Изобщо не ми е интересно

2

3

4

Много ми е интересно

9,7%

5,3%

5,0%

3,2%

1,8%

1,2%

0,6%

0,6%

3,8%

3,5%

64,9%

Повече презентации и практически занимания

Да посещаваме институции

По-често и повече обучения

Да се запази спокойствие и самообладание

Да бъде по-интересно

Да се подготвим физически и психически

Теми, свързани с доброволчеството

Системата е отлична

Друго

Нямам/не знам

Без отговор 
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Според директорите обаче, децата не са еднакво добре подготвени за реакции 

при различни ситуации и формирането на умения означава повече часове, с 

повече практически занимания и симулационни игри. 

3.3. НАГЛАСИ КЪМ ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО 

3.3.1.  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И РАМКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

Прегледът на литературата, свързана с доброволчеството в България, показва, 

че е налице липса на последователна политика на национално ниво във връзка с 

тази тема. През 2012 г. е разработен проект на Закон за доброволчеството, но от 

тогава той не е прераснал в приет закон. В Стратегията за младежта 2012 - 20209 

е откроена темата за доброволческите дейности. Също така, могат да се намерят 

принципи при работата с доброволци на определени организации с филиали в 

страната, както и местни такива – БЧК (Български Червен кръст), сдружение 

„Самаряни“. В кодекса на труда10 не е упомената думата доброволчество или 

безвъзмездeн труд, така че той не регламентира този тип дейност.  

Според гореспоменатия проект на Закон за доброволчеството принципите на 

доброволческата дейност са следните: „законност; свободен избор; 

равнопоставеност; лична отговорност; безвъзмездност. Данните на доброволеца 

са защитени съгласно условията на Закона за защита на личните данни.“11 

Що се отнася до европейските политики в областта на доброволчеството, във 

връзка с Европейската година на доброволчеството през 2011 г. е разработена 

„Политическа рамка за доброволчеството в Европа“12. Тя съдържа принципи, 

инструменти за измерване на качеството, информация по отношение на 

заинтересованите страни, нормативна рамка, свързана с доброволчеството с 

примери от различни европейски страни и друга релевантна информация, както 

и препоръки по отношение на политиките в областта на доброволчеството.  

3.3.2.  НАЛИЧИЕ НА ИНИЦИАТИВИ И НАГЛАСИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Данните от проучването показват наличие на доброволчески инициативи в 

училищата, но наличието им зависи от редица фактори, които не са свързани с 

дейността на училищата. По-скоро тези инициативи са резултат от инициативи 

на външни организации и лична активност на част от децата. 

 

 

                                                 
9 http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/strategy_youth_2012-2020.pdf 
10 https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121 
11 https://parliament.bg/bills/41/202-01-68.pdf 
12 http://www.kansalaisareena.fi/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf 

Доброволчество – участват в едни викторини по безопасност на движението, 

една учителка е обучена и прави такива. (Интервю, директор) 
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Темите за доброволческите инициативи са различни, например клуб „Млад 

добротворец“. Основните дейности на доброволчество по-скоро са свързани със 

социални дейности и подкрепа на семейства в риск и деца сираци. Други 

респонденти споделят за доброволчески инициативи основно свързани с теми 

като националните кампании срещу наркотици, трафик на хора, насилие и др. 

Споделя се също за дейности с БЧК и за организиране на доброволчески 

инициативи, например „Връстници обучават връстници“. 

Мнението на учениците, относно участието в доброволчески инициативи е 

изцяло положително, както по отношение на национални, така и относно 

регионални инициативи. Преобладаващата част от тях (съответно 51 % за 

страната и 47% за областта) декларират изцяло положително отношение към 

доброволчеството. (Графика 13) 

Графика 13 Нагласи към доброволчеството 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитани, доколко тази нагласа се е реализирала или дали имат участия в такива 

инициативи, те обаче отговарят отрицателно. Прави впечатление, че 60 % и 

съответно 48 % от анкетираните не са участвали в такива дейности както на 

национално, така и на регионално ниво. (Графика 14) 
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Графика 14 Участие в доброволчески акции 

 

Данните показват, че въпреки декларираната нагласа не са създадени условия 

както в училище, така и извън образователните институции за организиране и 

реализиране на доброволчески инициативи.  

В този смисъл е важно да се отбележи, че 91 % учениците декларират готовност 

и намерение за включване в доброволчество, ако им се предложи или намерят 

подходяща форма и инициатива. (Графика 15) 

Графика 15 Намерения за участие в доброволчески инициативи 

 

Областите, които младите хора предпочитат са дейности по опазване на околната 

среда, (посочени от 73 %) дейности за защита на населението (44 %), социални 

дейности (40 %) (Графика 16). 
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Графика 16 Области на доброволчество 

 

Това показва разнообразие на интересите и мотивационните стратегии, което би 

могло да се използва при иницииране на доброволчески инициативи на местно 

ниво. 

3.3.3.  ДОБРИ ПРАКТИКИ  

Добрите практики са селектирани на базата на големината и обхвата на 

доброволческите мрежи и организации, които ги осъществяват, държавата, 

където се осъществяват, както и честотата на срещане – например ако една 

доброволческа инициатива се осъществява от различни организации в 

разнообразни контексти по сходен начин, то тя е дефинирана като добра 

практика. 

Добрите практики в областта на доброволческите инициативи могат да се видят 

през различни платформи онлайн. Чрез една такава платформа например13 

желаещите да станат доброволци могат да изберат държава в Европа (такава 

платформа има и на ООН за цял свят), да селектират област (като например 

грижа за деца, екологични инициативи, преподаване и др.) и да намерят 

                                                 
13 https://www.gooverseas.com/volunteer-

abroad/europe?utm_expid=.k_nxtgmWTFqhfEq7IypzxA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

%2F 
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необходимата информация за доброволчески инициативи, по които да 

кандидатстват.  

Добри практики в областта на доброволчеството има и в България. „На 5-и 

декември – Международния ден на доброволеца – участниците в Зимна академия 

заедно с членове на Националния екип за работа при бедствия, аварии и 

катастрофи (НЕРБАК), Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и 

катастрофи (ДЕРБАК) – София, Младежки авариен екип (МАЕ) – София и 07 

районна служба Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) 

организират съвместна демонстрация, чрез която показват как взаимодействат 

екипите на БЧК по време на кризисни ситуации. В сценария на симулативното 

занятие са включени действия при земетресение с последвал пожар на 

територията на НУЛЦ на БЧК.“14 БЧК също осъществява обучения на доброволци 

за оказване на първа помощ.  

Друга практика, която е международна и възстановена в България е движението 

Младежки противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец”.15 В България то е 

възстановено в началото на учебната 1999/2000 година по разработен Примерен 

устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката (МОН), 

за организация на дейността в системата на предучилищното и училищното 

образование. Основната цел на младежкото движение е повишаване на 

физическата дееспособност на младежите и развиване на трайни практически 

умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия. 

CVS България (Cooperation for voluntary service) e част от международна 

доброволческа мрежа, като проектите се финансират по програма Еразъм+. 

Примери за проекти са живот в еко село за определен период от време, работа 

с деца от детски градини, доброволчество в дом за хора с увреждания, арт – 

организация и др. 

3.4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ 

В хода на осъществяване на проучването са идентифицирани основни партньори 

на училищните институции, взаимоотношенията с които подпомагат процеса на 

превантивна подготовка и осъществяване на действия по защита и реакция при 

бедствия и аварии. 

На първо място, сред тези институции, училищата посочват службите по пожарна 

безопасност. Нивото на взаимоотношения на училищата и институциите, 

отговорни за гражданската защита е по-скоро ниско и често се изразява в 

реализиране на контролни функции. Това е валидно предимно за службите за 

пожарна безопасност, които имат конкретни изисквания, правят проверки и 

контролират изпълнението им. Тези изисквания, често рестриктивни са 

                                                 
14 https://www.redcross.bg/files/16012-bulletin-bg-03-09.12.2018.pdf 
15 http://pojarna.com/bg/sections/rabota_s_deca/ 
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свързани както с наличие на оборудване, така и с подготовката на екипа на 

училищата за ползването му. В рамките на делегирания бюджет не винаги 

училищата имат достатъчно възможности да се справят с всички предписания. 

Ситуацията е различни при общинските и държавни училища, като според 

респондентите за общинските училища е по-лесно да се справят с препоръките 

и изискванията. 

Споделят се и практики, които са свързани с допълнителни занимания за деца, 

предложени от службите за пожарна безопасност като клуб „Млад огнеборец“. 

Според част от интервюираните, службите по пожарна безопасност често се 

включват активно в евакуационните упражнения чрез подкрепа в организирането 

на демонстрации. 

Не е налична информация дали и как се прави преценка на това дали плановете 

за действие се реализират и дали учениците имат необходимите знания и 

умения. Обикновено проверките са по документи и с присъствие на 

евакуационните събития от страна на органите по пожарна безопасност. Не се 

споделя за провеждани проучвания или обратна връзка от страна на учениците 

и учителите относно нивото на знания и умения за справяне със ситуации на 

гражданска защита. 

Други институции и служби с важна роля при подготовката на децата и учителите 

са местните структури на БЧК. Част от училищата споделят за съвместни 

дейности, събития и обучения с тях, но данните показват, че броят на тези 

инициативи намалява във времето. Наличието на съвместни дейности, според 

директорите, зависи от хората в местните служби и от наличните проекти. 

Наличните обучения за деца и учители, които са били организирани по темата за 

„оказване на първа помощ при бедствия и аварии са интересни, но 

предлагането не е особено активно, дори от страна на БЧК“. (Интервю, 

директор). 

На следващо място, респондентите споделят за съвместни дейности със 

службите по Гражданска защита и РЗИ. Контактите с Гражданска защита се 

определят като полезни, нагледно ориентирани, с добра база и подготвени 

специалисти, но прекъснати във времето, което се определя по-скоро като 

проблем, защото на децата им е било интересно и много полезно, когато те са 

организирали занимания по безопасност.  

4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

4.1. ОСНОВНИ ИЗВОДИ  

Осъщественото проучване показва, че е налице ясно структурирана нормативна 

рамка, която посочва как и в какви форми като минимални изисквания трябва да 

се осъществява обучението по защита при бедствия и аварии. 
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Тези изисквания се спазват от училищата, макар и в някои случай по -скоро 

формално, особено що се отнася до разписването на планове и организирането 

на евакуационни тренировъчни упражнения. 

Тренировъчните упражнения предизвикват интерес само, когато участват и 

представители на институции и имат демонстрационен характер. 

Обучението по предложените теми за час на класа, включващо теми от областта 

на действия за защита и реакции при бедствия и аварии се осъществява основно 

от класните ръководители, които се подготвят самостоятелно или с материали, 

предоставени на училищата. 

Учениците декларират високо ниво на информираност и интерес към 

предложените теми за обучение по защита при бедствия и аварии. 

Директорите и учителите изказват известни резерви по отношение на нивото на 

практическа подготовка на учениците за реакции при различни бедствия, 

позовавайки се на опита си от предимно подготовка за реакция при пожари и по-

рядко земетресения. 

Доброволческите инициативи не са масово представени в училищата и са по-

скоро резултат от външни инициативи на други организации или на самите 

ученици. Данните показват ясна нагласа за участие в доброволчески инициативи 

и разнообразие от теми, които мотивират учениците за включване. 

Взаимоотношенията на училищата и други външни институции по теми, свързани 

с подготовка за защита при бедствия и аварии не е системно и често се 

ограничава до реализиране на контролните им функции. Доколкото съвместни 

действия свързани с обучения и инициативи се организират те са интересни и 

ефективни, но не системни. 

4.2. ПРЕПОРЪКИ 

По отношение на учебните програми и материали се препоръчва 

разнообразяване на програмите и информацията и разработване на 

презентационни формати и видео филми, заедно с развитие на възможности за 

демонстриране на темите. Освен това при наличие на възможност броя на 

часовете би могъл да се увеличи с теми, идентифицирани като важни, но и 

интересни за учениците. 

По отношение на метода на преподаване се препоръчва да се разнообразят  и 

използват повече индивидуални форми за работа на учениците по самостоятелни 

под теми, наблюдения, посещения на място в различни служби, презентации и 

др. 

По отношение на доброволческите инициативи, препоръката е засилване на 

инициативата в училищната общност по отношение на идентифициране на теми 
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и каузи, подготовка на учениците, реализиране на инициативи и анализ на 

резултатите с оглед мотивиране. 

По отношение на взаимодействието с други институции, препоръката е насочена 

към иницииране на съвместни срещи и разговори за съвместно планиране на 

превантивни дейности, разпределение на отговорности, общи дейности и др.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ръководство за интервю с директори и педагогически персонал 

1. Представяне  

 На изследването – цели, задачи, представяне на изследователя, начин на 

водене на запис, гарантиране на анонимност и др.  

 На респондента - име, професия, предходен опит 

2. Информация за училището 

 Брой ученици, брой учители, профилиране, история на създаването 

3. Управление на риска - обучение 

 Как е организирано обучението по предотвратяване и управление на риска 

във вашето училище? 

 Имате ли изготвен план за защита при бедствия? 

 Съдържа ли той: 

 Рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия 

 Мерките за защита 

 Разпределението на задълженията, отговорните структури и лицата за 

изпълнение на предвидените мерки 

 Времето за готовност за реагиране 

 Ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки  

 Кои са основните рискове в района, които могат да застрашат училището? 

 По колко часа/колко често провеждате часове по темата във всеки от 

класовете? 

 В кои часове?  

 Колко често имате практически занятия? 

4. Взаимодействие със съставните части на единната спасителна система 

 Според Вас, достатъчно подготвени ли са педагогическият 

персонал/учениците да се справят при възникване на бедствия и аварии? 

 Как си взаимодействате със службите и организациите, ангажирани с 

тематиката (гражданска защита, пожарна безопасност, БЧК)? 

5. Инициативи за доброволчество 

 Имате ли практика или работещи инициативи за доброволчество на 

преподавателите/учениците? 
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 Какви са те (ако има)? Разкажете нещо повече за тях 

6. Препоръки 

 Какви препоръки бихте дали? Какво според Вас трябва да се промени, така 

че учениците да бъдат по-подготвени? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проучване в областта на предотвратяване и управление на риска от 

наводнения и пожари в област Монтана 

Здравейте, 

Каним Ви да участвате в проучване в областта на предотвратяване и управление 

на риска от наводнения и пожари в област Монтана като попълните този 

въпросник.  

Искаме да разберем дали сте преминали обучение как да се справяте при 

природни бедствия и кризисни ситуации и как да оказвате първа помощ.  

Проучването е анонимно, затова не записвайте името си. Можете да отговорите 

само на въпросите, на които желаете, като оградите съответните цифри срещу 

тях или запишете мнението си. 

Благодарим Ви! 

1. Какъв е Вашият пол? 

o Мъж   .............................................................................  1 

o Жена  .............................................................................  2 

2. В кой клас сте? 

8 9 10 11 12 

3. Има ли обучение за справяне при природни бедствия във Вашето 

училище? 

o Да  ................................................................................  1 

o Не  .....................................................  2 (Прескочете на В. 7) 

4. В кои учебни часове се провежда обучението за справяне при 

природни бедствия? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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5. Имали ли сте практически занятия за справяне при природни 

бедствия? 

o Да  ................................................................................  1 

o Не ......................................................  2(Прескочете на В. 8) 

6. Колко често имате практически занятия? 

o Веднъж в рамките на учебната година ....................................  1 

o Веднъж в рамките на учебен срок ..........................................  2 

o Друго (моля, пояснете) .......................................................  3 

o Не знам/Не мога да отговоря ...............................................  5 

 

7. Кои са най-често използваните форми за обучение? (Възможен е повече 

от един отговор) 

o Преподаване на урок от учителя ............................................  1 

o Прожектиране на видео ......................................................  2 

o Предоставяне на материали (брошури, листовки)  .....................  3 

o Презентации и дискусии ......................................................  4 

o Писане на реферати ...........................................................  5 

o Ролеви игри .....................................................................  6 

o Посещения в различни институции .........................................  7 

o Друго (моля, посочете)  ......................................................  8 

8. Моля, оценете по скала от 1 до 5, където 1 означава „Изобщо не съм 

подготвен“, а 5 означава „Напълно съм подготвен“, каква е степента, 

в която се чувствате подготвени по следните теми. 

 Изобщо не 

съм 

подготвен 

   Напълно 

съм 

подготвен 

Поведение и действия при бедствия, рискови за 

населеното място 

1 2 3 4 5 

Поведение при обгазяване 1 2 3 4 5 

Безопасно поведение при пожари и използване на 

средства за първоначално гасене на пожари 

1 2 3 4 5 
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Евакуация на населението от сгради и обекти. 

Спасителни дейности при промишлени аварии и 

природни бедствия 

1 2 3 4 5 

Поведение при наводнения. Оказване на първа 

помощ при удавяне 

1 2 3 4 5 

Значение на психологичната помощ при пожари, 

бедствия и извънредни ситуации 

1 2 3 4 5 

Институции в Р. България, свързани със защитата 

на населението при пожари, бедствия и извънредни 

ситуации 

1 2 3 4 5 

Ред за подаване на сигнали за опасност на единния 

европейски номер за спешни повиквания 112  

1 2 3 4 5 

Видове знаци и сигнали за безопасност, използвани 

в различни по предназначение обекти 

1 2 3 4 5 

Единна спасителна система 1 2 3 4 5 

9. Моля оценете до колко имате информация по следните теми по скала 

от 1 до 5, където 1 означава „Нямам информация“, а 5 означава „Имам 

цялата необходима информация“. 

 Нямам 

информация 

1 

   Имам 

цялата 

необходима 

информация 

5 

Пожари – горски и полски 1 2 3 4 5 

Основни жизнени показатели – съзнание, 

дишане и кръвообращение. Измерване на 

жизнените показатели. 

1 2 3 4 5 

Индивидуални средства за защита – видове, 

използване 

1 2 3 4 5 

Промишлени аварии 1 2 3 4 5 

Епидемии, пандемии и епизоотии 1 2 3 4 5 

Колективни средства за защита на 

населението 

1 2 3 4 5 
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Поразяване от електричен ток – възможни 

причини и оказване на първа помощ  

1 2 3 4 5 

Извънредни ситуации, предизвикани от 

злонамерени действия  

1 2 3 4 5 

Слънчев и топлинен удар – признаци; оказване 

на първа помощ  

1 2 3 4 5 

10. В каква степен Ви е интересно обучението, свързано с природни 

бедствия? 

1 

Изобщо не ми 

е интересно 

   5  

Много ми е 

интересно 

1 2 3 4 5 

11. Какво е Вашето отношение към участие в доброволчески акции в 

област Монтана или в България? 

 Изцяло 

отрицателно 

По-скоро 

отрицателно 

По-скоро 

положително 

Изцяло 

положително 

В Монтана 1 2 3 4 

В България 1 2 3 4 

12. Участвали ли сте в доброволчески акции в област Монтана или в 

България? 

 Да, няколко 

пъти 

Да, веднъж Не, не съм 

участвал/а 

В Монтана 1 2 3 

В България 1 2 3 

13. Бихте ли участвали в доброволчески инициативи в бъдеще? 

o Да  ................................................................................  1 

o Не  ................................................................................  2 

14. Към кои от следните области на доброволчество имате интерес? 
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o Дейности за опазване на околната среда .................................. 1 

o Дейности за защита на населението при бедствия и извънредни ситуации 

 ..................................................................................... 2 

o Културни и артистични дейности  ........................................... 3 

o Информационни дейности .................................................... 4 

o Дейности за популяризиране на доброволчеството  ..................... 5 

o Социални дейности, при които се осъществява контакт с деца / лица в 

нужда .............................................................................. 6 

o Други (моля, запишете)  ...................................................... 7 

15. Какви препоръки бихте дали във връзка с обучението за справяне при 

природни бедствия? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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